
Informatiebijeenkomst maatregelen overlast tijdelijk viaduct 
Paterswoldseweg
4 maart 2021



Onderwerpen 

▪ Tijdelijke snelheidsverlaging

▪ Planning

▪ Maatwerkregeling



Tijdelijke snelheidsverlaging

Rijkswaterstaat heeft de tijdelijke snelheidsverlaging voorlopig verlengd.



Maatregelen

‘Inpakken’ van de brug met dubbelzijdig geluidsisolerend materiaal (constrained layer damping (CLD)) 

op de hoofdliggers en het rijdek.

sRijdek

Hoofdliggers



Maatregelen

Wat gaan we doen:

▪ Schoonmaken en ontvetten viaduct: 3 tot 4 dagen

▪ Aanbrengen geluidsisolatie: 5 dagen

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden moet de Paterswoldseweg worden 

afgesloten voor verkeer.



Huidige situatie Paterswoldseweg

▪ Foto’s huidige situatie volgen



Planning

Aanbrengen geluidsisolerend materiaal: eerder = beter, maar…

▪ Afhankelijk van leverancier.

▪ Materiaal wordt op maat gemaakt en komt gedeeltelijk uit China

▪ Stremming Paterswoldseweg is niet gewenst in periode dat ook op andere plekken in 

Groningen aan weg en spoor wordt gewerkt.

▪ Plannen van extra stremmingen geeft ook overlast, kost veel geld en is niet zonder 

meer mogelijk.

Voor de nieuwbouw van het noordelijk deel van het viaduct over Paterswoldseweg is 

vanaf 27 mei stremming gepland. We combineren de werkzaamheden en brengen dan het 

geluidsisolerend materiaal aan.



Planning werkzaamheden nieuw viaduct

▪ Weekend 19-22 maart: O.a. slopen viaduct, graafwerkzaamheden, intrillen damwanden en 
verwijderen laatste palen. Paterswoldseweg is afgesloten.
(Intrillen damwanden: zaterdag 20 maart van 8.00 uur tot 23.00 uur) 

▪ Na sloopwerkzaamheden noordzijde viaduct, start nieuwbouw noordzijde.
(Binnenkort bewonersbrief met meer informatie)

▪ Diverse werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van fundering voor het nieuwe viaduct. Dit 
zijn buispalen van 25 meter lang.

▪ Om dit te veilig te kunnen aanbrengen zijn er afsluitingen nodig:

Paterswoldseweg: 
Donderdag 27 mei 22.00 uur t/m woensdag 9 juni 6.00 uur

Zuidelijke ringweg:
Vrijdag 28 mei 22.00 uur t/m maandag 31 mei 6.00 uur
Vrijdag 4 juni 22.00 uur t/m maandag 7 juni 6.00 uur



Maatwerkregeling

▪ Omwonenden: slecht slapen, overdag minder functioneren

▪ Bijvoorbeeld voor medewerkers in de zorg en voor wie het ‘even niet meer ziet zitten’

▪ Elders even op adem komen

▪ Vergoeding voor enkele hotelovernachting(en) of vakantiehuisje

▪ Aanvragen: mail naar info@aanpakringzuid.nl



Vervolg

▪ Reguliere communicatiemomenten 

▪ Zoals online bijeenkomst sloop/nieuwbouw noordzijde viaduct

▪ Bewonersbrieven

▪ Evaluatiebijeenkomst maatregelen tijdelijke brug

▪ Bespreken resultaten geluidsmetingen en bevindingen na plaatsing

geluidsisolerend materiaal




